
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FORMULARE ŞI MODELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formular nr. 2 (Model orientativ) 
 

Nr./dată înreg. bancă: ......../.......................... 

 

BANCA 

…………………………………..………………….. 

(denumirea/numele băncii) 

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 

 
 

Către 

…………………………………..................................………………….. 

(denumirea achizitorului) 

 

…………………………………..................................………………….. 

(adresa completă a achizitorului) 

 

Cu privire la contractul de achiziţie publică înregistrat cu nr. .......... din data de ............. 

............. şi 

(nr. şi data înreg. contractului de 

achiziţie publică) 

intitulat „....................................................................................”, încheiat între 

…………………………………..............................., 

(denumirea contractului de achiziţie publică) (denumi- 

rea/numele contractantului) 

în calitate de contractant, şi ………………………………….............................., în calitate de 

achizitor, ne obligăm 

(denumirea achizitorului) 

prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de 

……………………………… 

, reprezentând ...... % din valoarea 

(suma în cifre şi în litere şi moneda) 

totală fără T.V.A. a acestui contract, orice sumă cerută de acesta printr-o cerere însoţită de o 

declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt aces- 

tea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. 

De asemenea, menţionăm faptul că plata se va efectua în termenul menţionat în cerere 

necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 

culpa persoanei garantate. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ........................... 

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate 

a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului 

băncii, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde 

valabilitatea. 

 

 

Parafată de Banca ......................................................................................... în ziua lu- 

na ...... anul ............. 

 

(semnătura autorizată) 



Formular nr. 3 

Operator economic 
 

(denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE 

privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 

de subcontractant şi specializarea acestora 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................................. 

.............................................................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului ), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 

acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 

datelor din prezenta declaraţie. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................... 

............................................................................................................... (denumirea şi adresa 

autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

Operator economic, 

........................ 

(semnătura autorizată) 
 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

subcontractant/Date 

de identificare 

Parte/părţile din contract ce 

urmează a fi subcontractate 

Acord subcontractor 

cu specimen de 

semnatură 

    

    

    

 

Operator economic, 

(semnătura autorizată) 



Formular nr. 4 
 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr.………./………… 

 

Art.1 Părţile acordului: 

  , reprezentată prin.............................................., în calitate de con- 

tractor 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

   reprezentată prin....................................., în calitate de subcon- 

tractant 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

Art. 2. Obiectul acordului: 

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie 

publică  organizată  de      să desfăşoare 

următoarele activitaţi ce se vor   subcontrac- 

ta      . 

Art.3. Valoarea estimată a produselor ce vor fi livrate de subcontractantul 

   este de  lei, reprezentand % din valoarea totală a 

produselor ofertate. 

Art.4. Durata de livrare a  (produselor) este de  luni. 

Art. 5. Alte dispoziţii: 

Încetarea acordului de subcontractare 

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) alte cauze prevăzute de lege. 

Art. 6. Comunicări 

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1 

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe 

care       contractantul       le       are       faţă       de       investitor        conform        contrac-    tului 

 (denumire contract) 

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, 

litigiile se vor soluţiona pe cale legală. 

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 

 

 

(contractant) (subcontractant) 
Note: 

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice 

ale obiectului contractului/contractelor. 

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în 

aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă. 

Este interzisă subcontractarea totală a contractului. 



Formular nr. 5 

OFERTANTUL 
 

(denumirea/numele) 
 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 
 

Către .................................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini, subsemnatul/subsemnații, re- 

prezentanti   ai   Ofertantului   ..........................................   [denumirea/numele    ofertantului]    ne    angajăm    să    semnăm    contractul 

 ,, Furnizare autovehicul cu utilizare specială-Nacelă’’ să furnizăm bunurile, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire 

și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastră financiară. Prin 

propunerea noastră financiară, pentru bunurile descrise în documentația tehnică oferim un preț total de  [introduceți 

suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de   [in- 

troduceți suma în cifre și litere și moneda]. 

2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că: 

a. Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de clarificări comunicate până la data 

depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție; 

b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de  [introduceți numărul] zile, de la data limita 

de depunere a ofertelor, respectiv până la data de  [ziua/luna/anul] și oferta va ramâne obligatorie pentru noi şi că poate fi accep- 

tată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate. 

c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri de atribuire, ca și oricare alte cerințe 

referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentația de atribuire. Anun- 

țul de participare și documentația de atribuire au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost 

pregătită luând în considerare toate acestea. 

d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune 

în scopul de a restricționa concurența. 

3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publica, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în 

conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în procent de ........... % din valoarea contractului, astfel: 

prin instrument de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări 



prin virmanet bancar 

prin reţineri 

succesive din facturi 

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica, aceasta ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră 

prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită. 

 

Data:…....................................... 

 

…............................................................................, 

(nume, prenume şi semnătură), 

L.S. 

 

în calitate de …......................................... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumi- 

rea/numele operatorului economic) 

 

Operator economic 

(denumirea/numele) 



 

Anexa nr. 1 la formularul nr. 5 
 

Centralizator de preţuri – Utilaj cu utilizare specială -Nacelă 

 

 

 
Nr. 

crt 

 

 

Denumirea 

Bunului (produsului) 

Cantitatea 
 

 

Prețul 

unitar 

lei/UM 

 

 

Valoarea 

(fără TVA) - 

mii lei - 

 

 

 
TVA 

total 

Lei 

 

 

UM 

 

 
Nr. uni- 

tăţi 

Utilaj cu utilizare specială -Nacelă 

1. 
Utilaj cu utilizare specială -Nacelă 

  
   

 

TOTAL 
  

 

 

 

 

Data  /  /   
 

 

  , în calitate de  , legal autorizat sa semnez 

(semnătura) (functia) 

oferta pentru şi în numele  . 

(denumirea/numele operator economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFERTANTUL  

 

.......... 

(denumirea/numele) 

 

 

 

GRAFIC DE LIVRARE ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE 

Utilaj cu utilizare specială -Nacelă 

 

 

 

 

 
Nr. Crt 

 
Denumirea serviciului Cantitatea(U.M.) Data de livrare şi de recepție 

1. Utilaj cu utilizare specială -

Nacelă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FISA TEHNICĂ 

Utilajul, echipamentul tehnologic: Utilaj cu utilizare specială -Nacelă 

 

Nr.crt. Specificaţii tehnice minimale impuse prin Caietul de 

sarcini 

Corespondenţa propunerii 

tehnice cu specificaţiile tehnice 

impuse prin Caietul de sarcini 

Producător 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali -Utilaj cu utilizare 

specială -Nacelă  

Tip :Nacelă telescopică 
An facbricație:2011-2021; 

Km:max 100.000; 

Înălțime de lucru:min 16 m; 

Capacitate maximă de ridicare:min 200 kg; 
Motor:max 3000 

  

2 Conditii de livrare si plata la comanda beneficiarului 

- Produsele se livreaza si se receptioneaza la 
beneficiar 

- Plata se realizeaza conform conditiilor agreate in 

contract 

- Transportul, punerea in functiune, probele si 
instruirea personalului vor fi asigurate de furnizor. 

  

3 Conditii de garantie 

- Termen de garantie minim 12 luni sau 2.000 de ore 
de functionare de la data livrarii si punerii în funcţiune.  

 

  

 

 

 Ofertant, 

................................... 

(semnătură autorizată) 

 

 



Formular nr. 10 

 

 

OFERTANT/ SUBCONTRACTANT   

 

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al 

relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 

 

Subsemnatul(a)(nume/  prenume), domiciliat(a) in ...................................................(adresa 

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ......, nr. ........., eliberat 

de...................., la data de ............, CNP ......................, in calitate de reprezentant imputernicit al 

Ofertantului/ Subcontractantului.................................... (in cazul unei Asocieri, se va completa 

denumirea    intregii    Asocieri)    la    procedura    pentru     atribuirea     contractului     de  furnizare 

 organizată de 

  , declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi 

respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. 

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta 

legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in furnizarea 

bunurilor supuse procedurii. Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 «Falsul 

in Declaratii» din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei 

persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în 

vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare 

de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă". 

 
 

Data    
 

 

Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului (denumirea Ofertantului – in cazul 

unei Asocieri, toata Asocierea; si denumirea reprezentantului imputernicit)   

(semnatura si stampila) 
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